
Vi startar kl 09.15 från resecentrum i Norrköping 

och styr den här gången kosan mot nordväst. Vid ca 

11.30 stannar vi hos Lekhyttans kök för lunch innan vi 

far vidare mot Sunne och vårt hotell Frykenstrand. Där 

hinner vi lämna in vårt bagage och få våra rum innan 

bussen tar oss till Västanå teater för dagens 

föreställning.  

Västanå teater fyller 50 år och firar det med en 

kavalkadföreställning som är ett möte mellan teatern 

och Selma Lagerlöf. Scenerna som spelas upp är 

hämtade från tidigare föreställningar av Västanå teater. 

Selma Lagerlöf själv pratade gärna om sitt stora 

teaterintresse och här hyllas det ordentligt! I pausen 

serveras vår middag. Efter föreställningen så åker vi 

tillbaka till vårt hotell. 

 

Dag två startar vi med lite sovmorgon och chans 

till att promenera längs med Frykens strand. 12.00 har 

vi visning av Selma Lagerlöfs Mårbacka där även 

lunchen serveras kl 13.00.  

Ca 14.00 startar vi vår hemresa mot Norrköping igen. Vi 

stannar ungefär halvvägs för en bensträckare och lite 

bussfika (ingår ej i resans pris) om så önskas. 

 

18.30 beräknas vi vara hemma i Norrköping igen. 

 

Faktarutan: 

4-5 sept 
- 2022 

 
 
Pris:  3195 kr/pers  
 
Enkelrumstillägg: 400 kr 
 
I priset ingår: 
Bussresa 
Reseledare    
Lunch x2                     
Teaterbiljett inkl mat 
Hotell 
Mårbacka            
 
Meddela ev allergier vid bokning
  
Avgångstider: 
Norrköping RC Hpl C3 - C6 09.15 
 
Beräknad hemkomst: 18.30 
    
 
Sista anmälningsdag: 1 aug 
 
 
Med reservation för ev. ändringar 
 
Vid avbokning 15-30 dagar före avresan 
skall resenären erlägga 15 % av hela 
resans pris. Vid avbokning 1-14 dagar 
före avresan skall resenären erlägga 50 
% av hela resans pris. Sker avbokning-
en inom 24 timmar före avresan skall 
resenären betala hela resans pris. Vid 
resor som innehåller evenemang 
(teater, musik etc.) återbetalas EJ kost-
nad för biljett  
 
Bokning görs till Bussbolaget Öster-
götland, med fördel via mail! 

Vi önskar en trevlig upplevelse med Bussbolaget Östergötland 

011-23 91 00 
info@busso.se  
www.busso.se 


